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Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000042/2021
adresată Comisiei
Articolul 136 din Regulamentul de procedură
Jytte Guteland (S&D), Sirpa Pietikäinen (PPE), Anja Hazekamp (The Left), Tilly Metz (Verts/ALE), 
Manuel Bompard (The Left), Eleonora Evi (Verts/ALE), Martin Buschmann (NI), Younous 
Omarjee (The Left), Sylwia Spurek (Verts/ALE), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Petras 
Auštrevičius (Renew), Nikolaj Villumsen (The Left), Thomas Waitz (Verts/ALE), Mick Wallace 
(The Left), Alexis Georgoulis (The Left), Clare Daly (The Left), Niels Fuglsang (S&D), Günther 
Sidl (S&D), Manuela Ripa (Verts/ALE), Pascal Durand (Renew), Pär Holmgren (Verts/ALE), 
Annika Bruna (ID), Caroline Roose (Verts/ALE), Rosa D'Amato (Verts/ALE), Aurélia Beigneux 
(ID), Heidi Hautala (Verts/ALE), Marie Toussaint (Verts/ALE), Veronika Vrecionová (ECR), Kira 
Marie Peter-Hansen (Verts/ALE), Michal Wiezik (PPE), Sarah Wiener (Verts/ALE), Tiziana Beghin 
(NI), Alice Kuhnke (Verts/ALE), Katalin Cseh (Renew), Ville Niinistö (Verts/ALE), Marina 
Kaljurand (S&D)

Subiect: Planuri și măsuri de accelerare a tranziției către inovare fără folosirea animalelor în 
cercetare, testele de reglementare și educație

Începând din 1993, Uniunea Europeană și-a exprimat clar angajamentul de a reduce și de a înlocui în 
mod proactiv folosirea animalelor în știință1. Cu toate acestea, numărul animalelor folosite în scopuri 
științifice a scăzut foarte lent. Deși Directiva 2010/63/UE2 stabilește reguli de bază privind protecția 
animalelor folosite în scopuri științifice, aceasta nu reprezintă o strategie pentru reducerea folosirii 
acestor animale și înlocuirea lor.

Având în vedere Pactul verde european, Next Generation EU și provocările în materie de mediu cu 
care ne confruntăm, preocupările tot mai mari ale publicului cu privire la folosirea animalelor pentru 
experiențe, este esențial ca UE să acționeze pentru a accelera tranziția de la dependența de modelul 
învechit, bazat pe animale, la o știință modernă, relevantă pentru om, care nu implică animale în 
domeniile cercetării, testelor de reglementare și educației.

1. Ce planuri sectoriale specifice are Comisia pentru a pune capăt dependenței de folosirea 
animalelor, identificând modelele inovatoare relevante pentru om ca fiind calea de urmat pentru 
combaterea bolilor umane?

2. Ce planuri multidisciplinare și sinergice are Comisia pentru a pune capăt dependenței de 
folosirea animalelor în toate domeniile de politică?

3. Va elabora Comisia un plan de acțiune cuprinzător, cu propuneri și obiective, pentru eliminarea 
treptată a dependenței de folosirea animalelor în cercetare, teste de reglementare și educație în 
UE?

Depunere: 9.6.2021

Dată-limită: 10.9.2021

1 Către o dezvoltare durabilă: un program al Comunității Europene de politică și de acțiune în materie de mediu 
și de dezvoltare durabilă, JO C 138, 17.5.1993, p. 5.

2 Directiva 2010/63/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 septembrie 2010 privind protecția 
animalelor utilizate în scopuri științifice, JO L 276, 20.10.2010, p. 33.


